
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Em 16 de maio p.p. os deputados do CDS-PP abaixo-assinados questionaram o Senhor Ministro

do Ambiente na sequência de várias e recorrentes queixas de poluição junto à empresa

Carmona S. A., em Brejos de Azeitão.

Sendo que até à data não chegou ao Grupo Parlamentar do CDS-PP qualquer resposta à

Pergunta 2166/XIII/3.ª, e dado que, desde então, as queixas dos moradores da zona continuam

a chegar diariamente ao GP/CDS-PP em número elevado, os deputados abaixo-assinados

entendem, assim, reiterar as questões colocadas.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro

do Ambiente, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1- Com que regularidade tem a IGAMAOT realizado ações de inspeção à empresa

Carmona S.A.? Com que resultados?

2- Quais os resultados da monitorização da qualidade do ar na zona circundante à

empresa em 2017 e no primeiro trimestre de 2018?



3- Que ações de minimização foram tomadas face às muitas queixas de poluição e maus

cheiros por parte da população local?

4- Face a esta situação recorrente, e tendo a licença ambiental expirado, pondera a tutela

reavaliar os critérios de avaliação para atribuição de nova licença ambiental à Carmona

S.A.?

5- Em que ponto se encontra o processo de deslocalização da empresa para o Parque

Industrial da SAPEC BAY, em Mitrena?

Palácio de São Bento, 21 de junho de 2018

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELLO-BRANCO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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